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GEMEENTE Ï/tIE E RT

Onderwerp

Antwoord art. 40 brief van het CDA, Blijven plaatsen bladkorven in Weerter wijken en
dorpen.

Voorstel

Akkoord gaan met antwoord in bijgaande brief

Argumenten

Tijdens de begrotingsbehandeling van 1 en 2 november 2016 is amendement i.4.14.
(plaatsing bladkorven) aangenomen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële middelen die hiervoor nodig zijn worden structureel in de begroting
opgenomen.
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Overleg gevoerd met

Intern:

René Bladder
Maarten Janssen

Extern:

Tessa Geelen

Bijlagen

Antwoord brief
Amendement I.4.14
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GEMEENTE vyEERT

Aan de fractie van het CDA

Weert, lt irol/. 20t6

Onderwerp: Blijven plaatsen bladkorven in Weerter wijken en dorpen

Beste meneer/mevrouw,

In de begrotingsbehandeling van 1en 2 november 2016 is amendement I.4.14. plaatsing
bladkorven aangenomen.

Na intern overleg in de fractie van het CDA is het akkoord bevonden geen verder antwoord
te formuleren op vragen in de art. 40 brief "blijven plaatsen bladkorven in Weerter wijk en
dorpsraden"

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met André Koppen van de afdeling
Openbaar Gebied. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 53 27.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeente secretaris b

.A.M.M eij
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CDA @ffi@pvöA@Sp.
Begroting 2oL7

Amendement

Plaatsing bladkorven t.A.l4

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 2 november 2016;

overwegende dat

bij de behandeling van "Kiezen met Visie" op I juli 2015 de gemeenteraad een motie heeft
aangenomen waarmee het bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000 - niet meer uitzetten
bladkorven" werd afgewezen;
in de begroting 2016 de raad het bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000" heeft
aangenomen;
het college bij deze bezuiniging niet heeft vermeld dat het hierbij ging om het niet meer uitzetten van
bladkorven;
het college de door de raad op I juli 2015 aanvaarde motie dus niet heeft uitgevoerd en de bezuiniging
in datzelfde jaar weer in de begroting 2016 opgenomen zonder deze expliciet te benoemen of te
motiveren;
de bladkorven een succesvolle vorm van burgerparticipatie in Weert zijn, en het niet meer plaatsen
ervan daarom een negatief effect heeft op de bereidheid van inwoners om mee te werken aan hun
leefomgeving;
het alternatief dat de gemeente biedt, het gratis aanbieden van bladafual in de milieustraat, voor veel
mensen niet bruikbaar is;
het niet plaatsen van de korven negatieve effecten met zich meebrengt, onder andere op het gebied
van verkeersveiligheid en verstopte kolken, en dit weer extra kosten voor de gemeente veroorzaakt;

wijzigt de begroting als volgt:

in de begroting wordt structureel een bedrag van € 20.000,- opgenomen voor het jaarlijks plaatsen van
bladkorven in Weerter wijken en dorpen;

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA DUS Weert D66 PvdA WL SP



CDA
Gemeente Weert
College van B&W

Weert, 12 oktober 2016

Onderwerp: Blijven plaatsen bladkorven in Weerter wijken en dorpen

Geacht college,

Via de Gemeentewijzer communiceerde de gemeente dat er dit jaar geen bladkorven worden
geplaatst in de Weerter wijken en dorpen. ln het artikel wordt toegeschreven aan een besluit van de
gemeenteraad. De CDA-fractie wil dat de bladkorven gewoon worden geplaatst en wijst naar
aanleiding hiervan op het volgende.

Aangenomen motie voorkomt juist bezuiniging op bladkorven
Bij de behandeling van "Kiezen met visie" op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad een motie
aangenomen over de bladkorven. De motie wijst bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000
- niet meer uitzetten bladkorven" (blz. 10 van de nota) af. Met andere woorden: de gemeente moet
jaarlijks de bladkorven blijven plaatsen.

ln begroting 2016 stond bezuiniging zonder toelichting
Bij de vaststelling van de begroting 2016 op 12 november 2015 heeft de raad het
bezuinigingsvoorstel "Groencompostering - € 20.000" (blz.27) aangenomen. De toelichting "niet meer
uitzetten bladkorven" die in de nota "Kiezen met visie" stond, heeft niet in de begroting gestaan.

Raad besloot niet expliciet bladkorven weg te bezuinigen
Onze conclusie is dat door het ontbreken van die toelichting het de raad niet is opgevallen dat de
motie over het blijven plaatsen van de bladkorven niet is overgenomen. lndien de raad had geweten
wat met de bezuiniging was bedoeld had hij deze, in de lijn van de motie, met een amendement op de
begroting ongedaan kunnen maken. ln onze opvatting heeft de raad dus ook niet expliciet besloten de
bladkorven niet te plaatsen.

Waarom is anders gehandeld?
Dat is de kant van de raad. De rol van het college is veel belangrijker. De afspraak over moties die de
raad heeft aangenomen is dat het college, indien het niet direct bijde behandeling een standpunt
over de uitvoering geeft, de raad later meedeelt of het de motie al dan niet uitvoert. Het college is in
dit geval deze afspraak niet nagekomen. Wijvragen u waarom dit niet is gebeurd.

CDA wil dat bladkorven worden geplaatst
Het besluit over het niet meer plaatsen van bladkorven is naar onze mening niet genomen, danwel op
onjuiste wijze tot stand gekomen. Wij dringen er bij u op aan om alsnog uitvoering te geven aan de
motie van 1 juli 2015 en de bladkorven te plaatsen. Op zijn minst verwachten wij van u een motivering
voor het niet uitvoeren van de motie. lndien u bij het standpunt blijft dat u deze niet wilt uitvoeren,
zullen wij de raad een voorsteldoen om de bladkorven te plaatsen.

Wijzien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de CDA-fractie,
Tessa Geelen


